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Költő

Úristen vigyázza és vezényli! Őt kérjük, hogy Babits szavaival:
1I •••adna a Gazda patakom / sodrának medret, biztos útakon /
vinni tenger felé (. .. ) mint Ő súgja, bátran / szólhassak... " És
élni tudjuk azt, amit minden hangverseny előtt mondunk: Ad
maiorem Dei gloriam!

Musica mundana
Huszonöt éve még jelen lehettem Zene, zene, zene című műsorom

mal a képernyőn. Kameránk elé állt Ferencsik János és Solti
György, Weöres Sándor és Ottlik Géza, Borsos Miklós és Barcsay
Jenő, hogy elmondja: mi a dolga a zenének a világban, és miért
cselekvő erő a zene személyes sorsunkban. E jegyzet mostani írá
sakor képzeletemben megjelenik Bartók Béla és Igor Stravinsky,
Szabolcsi Bence és Dienes Valéria, Amerigo Tot és Pilinszky János,
hogy kérdező gondolataimra egy-egy szóval ők is feleljenek. Szá
momra - inspiráló feladat - az átkötő mondatok megfogalmazá
sa marad.

Azért adta a teremtő az emberiségnek a zenét, hogy legyen
valami ebben a kemény, vaskos anyagvilágban, ami egészen ha
sonlít a lélekhez. Az emberlélek eszmélő munkájának a zene a
hű képe. Metafizikai művészet. Aki zenét alkot - ha talán nem
is tudja -, filozofáL.. Ezeket mondja Dienes Valéria. S mintha
csak átvenné tőle a szót Szabolcsi Bence. A zene valóban az em
beri világ része, s minden alkotóelemével az emberi életbe kap
csolódik. Mégis van benne valami, ami kiemeli ebből az össze
függésből és szinte az embertől függetlenné, a természeti világ, a
vegetáció tagjává avatja. így lesz belőle musica mundana: a min
denség hangja...

Fentiekhez pedig Bartók gondolata társul. A népzene is a ter
mészet tüneménye. Ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött,

mint a természet egyéb élő szervezetei: a virágok, állatok. ..
Lendvai Ernő zenetudós emlegette, hogy Bartók kedvenc virá

ga a napraforgó volt. De ebben nem a Van Gogh által megfestett
sárga ragyogás érdekelte csak, inkább a tányérján elhelyezkedő

spirálisok törvénye, az a bizonyos Fibonacci-számsor, mely a ter
mészetes növekedés törvényét tükrözi. Joggal mondhatta Bartók,
hogy ő (és Kodály is) a természet nyomán alkot. És más nagy
muzsikusoknak is igaza van abban, hogy az erőteljes érzelmi ki
fejezésnek csakis javára válhat, ha a lélek megnyilvánulásait szi
gorú rend korlátozza.

Mahler gyakran utal műveivel kapcsolatban filozófiai élmé
nyeire, zenét ihlető gondolatokra. Mégis, az őt oly jól ismerő
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Bruno Walter karmester így ír az V. szimfóniáról. Zene ez, szen
vedélyes, vad, patetikus, lendületes, ünnepélyes, gyengéd, telve
az emberi szív minden érzésével, de mégis csakis zene, és e ze
nei folyamatba sehol sem keveredik metafizikai kérdésnek még
árnyéka sem. Egyetlen hangjegyből sem derül ki, hogy zenén kí
vüli gondolatok vagy érzések hatottak volna e szimfóniára ...

Stravinsky ezután így zsörtölődik. Az emberek a zenében
mindig mást akarnak megtalálni, mint zenét. Számukra fontos,
hogy tudják: mit fejez ki a muzsika, mire gondolt a zeneszerző

munka közben. Egyszerűen nem tudják megérteni, hogya zene
önmagáért létezik és teljesen független az általa ébresztett gon
dolatoktól. A legtöbb ember azért szereti a zenét, mert abban ér
zelmi mozzanatokat vél találni: örömet, bánatot, gyászt, a termé
szet iránti lelkesedést, alkalmat az álmodozásra. Mákonyt,
stimulánst keresnek a zenében...

Cigarettafüst függönyén túlról hallom Pilinszky hangját. Szá
momra Bach olyan, mint a tenger. Bach zenéjével szemben dilet
táns vagyok, mint az életemmel, a természettel szemben. Olyan
dilettáns, mint a tengerrel szemben...

A tenger, vagy a zene talán akkor szólhat végtelenségrő!, ha
lálról, szerelemről. áhítatról, részvétről és félelemről, ha csak ön
maga természeti tényét nyilvánítja ki, kommentárok nélkül, ter
mészetéhez hű realitással. Radikálisan absztrakt művészet?! Az,
még a romantikus zene is, melynek maga az alkotója ad progra
mot. Ez a program legfeljebb a szerző inspirációira utal, Bern
stein szerint csak a mustár a virslin, valójában mellékes, külsőd

leges része a zenének, bár a közönség számára látszólag
hozzáférhetőbbé teszi a művet. Ám ha nem tudjuk Lenau ihleté
sét, a drámai mondandót, akkor Liszt Mefisztó-keringője remek
szimfónia scherzóként élvezhető számunkra. Korhoz, korához
nem kötötten él a remekmű, változik őrizve maradandóságát
bennünk, velünk, általunk is. Van, lehet értelmezhető mondani
valója, mint a versnek, de sem ez, sem az nem szól arról közvet
lenül. Benső formája van, ami majdnem azonos a tartalommal,
ahogy Arany Jánostól tudjuk. Az a bizonyos mondandó csak
ürügye, eszköze a zenének: minden remekműben megfejthetet
len titok él - ugyanakkor a hittitkok igazságához hasonló evi
dencia sugárzik létükből. Ezért azután nem hangulatjavító, lelki
komfort az, amivel a zene egy jobb világba emel. Erőfeszítést

kell tennünk érte, s ez a magunk erkölcsi értékeként növeli
örömre való képességünket. Azt mondta réges-rég nekem Rómá
ban Amerigo Tot: a remekműveket (például Bartók műveit)

előbb szeretni kell, s akkor talán meg is lehet őket értenünk.
Része a zene a jelen idejű teremtés misztériumának. Emberi

sorsunk egyik jóvátétele, lehetséges rehabilitációja. De nem vi
gasztaló álom, hanem olyan erő, mely fölkészíthet a méltó halál
ra is. Amit szép fölöslegnek, dísznek véltünk talán, arról kide-

916



rül, hogy az a teremtmény éltető szükséglete. A pillanat
vágyából az örök akaratába lendíthet át: a magba zsugorított
távval dolgozik.

DÉR ANDRÁS Isten ajándéka
Filmrendező A Förster zongora a nyolcvanas évek végén lakásvásárlás áldozata

lett. A kecses fekete háromlábú, réz görgőivel üveghamutartóban,
a kis szobában állt, a sarokba tolva. Az arany "r" bern lábát egy el
tévedt II. világháborús puskagolyó roncsolta szét. Szüleim valami
ért soha nem javították ki a sérülést.

Anyám zongoraművésznek készült. A Zeneakadémiára járt.
Első koncertjét négy évesen adta. A fekete zongora mögül csak
hatalmas fehér masnija látszott. Mintha egy nagy szülinapi aján
dék játszott volna. Napjai, hónapjai, évei gyakorlással teltek.
Nyáron nem barnult a Balatonnál, télen nem síelt a Tátrában.
Ujjai az elefántcsont billentyűkön siklottak, mert mindenki tudta,
hogy zongoraművész lesz. Anyámat szigorú vallásos elvek sze
rint nevelték, az Angolkisasszonyokhoz adták. Bátyja a Piaris
táknál végzett. Az Akadémiára elsőre felvették. Boldog volt.
Úgy érezte, Isten a tenyerén hordja. Bálozott, bohém társaságok
ba járt, birtokos udvarlója volt. Az első figyelmeztetést még ár
tatlan csodálkozással fogadta. Vőlegényét földönfutóvá tette a
kuláktörvény. A "jóakarók" tanácsai ellenére nem bontotta fel a
jegyességet, a Krisztus Király kápolnában zárt ajtók mögött es
küdtek egymásnak örök hűséget. Amikor bátyja disszidált, az
Andrássy út 60-ban töltött néhány igazolatlan napot. Megzsarol
ták. Nem élt a lehetőséggel. A Zeneakadémiáról azonnal kirúg
ták. Ekkor idegösszeomlást kapott, lesoványodott. Könyvelő lett.
Emlékeim szerint jó, ha kétszer, erős unszolásra ült a zongorá
hoz. Chopint játszott. 1999-ben, tüdőrákban halt meg.

Öcsémet és engem eltiltottak a zenetanulástól. A Rökk Szilárd
(akkor Somogyi Béla) utcai általános iskola "z" (zenei) osztálya
alkotta a gyermekkórus gerincét. Amikor első osztályos lettem, a
Rádió Gyermekkórusa felvételt hirdetett, és Bottka Valéria min
denkit meghallgatott. Engem felvett. Örültem. Akivételezettek
közé fogok tartozni, akik a 60-as években beutazták Japántól
Ausztráliáig a világot. Szüleim berohantak az igazgatóhoz és ki
vetettek a kórusból. Soha többet nem tudtam énekelni. Még a
Himnuszból is 3-ast kaptam.

Életem egyik nagy hiánya, hogy semmilyen hangszeren
nem tudok játszani. A zeneszeretet öröksége gyerekeimben
már tisztán, torzulásmentesen bukkantak elő. Lányaim zongo-
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